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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 
 
Název:  Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace 
Zřizovatel: Obec Pačejov 
ZŠ má 3 součásti : Základní škola, školní družina a školní jídelna 
Hlavní činnost: Poskytuje a zajišťuje vzdělávání žáků a zajišťuje závodní stravování 
zaměstnanců školy. 
Doplňková činnost: Poskytujeme stravování cizím strávníkům, zprostředkujeme 
maloobchodní prodej /sešity, pomůcky na VV/ 
Školská rada -  zvolena na podzim 2014, má 6 členů, předsedkyní je Mgr.Hana Zajícová, 
členy: ing. Jan Vavřička, p. Zdeněk Voska, pí Monika Buriánková, pí Klára Klečková, pí uč.  
Alena Tyrpeklová 
Spádový obvod je zřizovatelem stanoven, jsou vyhotoveny smlouvy se starosty okolních obcí 
(Kovčín, Kvášňovice, Myslív, Nehodív, Olšany). 
 
Školní rok 2016/17 zahájilo ve čtvrtek 1.9.2016  114 žáků  a ukončilo v pátek  30.6.2017 také 
114 žáků /Během roku nastoupil 15.2. do 1.ročníku Šarközi, 3.3. odešel P.Vopalecký(2.r.)/. 
Škola měla  8 tříd pro 9 ročníků: spojen 3. a 4. ročník (12 +12 žáků). I v uplynulém školním 
roce byla škole udělena výjimka z počtu žáků, neboť stavy opět neodpovídaly zákonu (průměr 
17ž/tř.), na 1.stupni bylo 70, na 2.stupni jen 44 žáků. 
Děti  podle obcí k 31.12. 2016 /114 ž/: (Pačejov – 59, Myslív – 20, Olšany – 10, Kvášň. – 7,  
Nehodív – 8, Břežany,Kovčín, Maňovice, Nalžovské Hory po 2,  Čečelovice, Plzeň po 1).  
 
Žáci: S vyznamenáním ukončilo školní rok 71 žáků, 42 prospělo, 1 neprospěl. 
Chování bylo na konci šk.roku hodnoceno i přes dílčí problémy u všech žáků jako velmi 
dobré (jedničkou).  
Zameškané hodiny za 1.pololetí – 4011 hodin, za 2.pololetí 4578 hodin, celkem  8.578 hodin, 
průměr 75 h/ž  (loni 75 h/ž., předloni 69h/ž). Co pozorujeme? Ustálený stav. 
Neomluvené hodiny byly zaznamenány – počet 25 hodin u žáka Šarköziho. Nebylo možné i 
přes urgenci TU a ostatních pedag.pracovníků včas získat od rodičů omluvenku. 
Žáci s vývojovými poruchami učení a chování byli integrováni do běžných tříd, byla 
zpracována požadovaná dokumentace  pro všech 8 žáků, bylo s nimi individuálně pracováno  
a k jejich problémům přihlíženo. V práci pomáhaly obě asistentky pedagoga.   
 
 
Učitelé: Na škole působilo celkem 10 učitelů (6 žen) , věkový průměr (k 30.6.) 48,8 roku, 
všichni s magisterským pedagogickým vzděláním /6 osob starších 50 let/.  
 
Vychovatelka školní družiny na 0,8 úvazku(4,5 h denně), má požadované vzdělání, pracovala 
také na 0,375 úvazku /3 hodiny/ jako vedoucí ŠJ. Zažádali jsme o prodloužení funkce  
asistenta pedagoga, bylo nám povoleno a jeho pomoci využívali žáci s postižením (Brabcová, 
Brabec, Štípek). Na úvazek 0,79 v této funkci pracovala paní Vladimíra Hadrabová. Druhá 



asistentka pedagoga paní Pavla Kohoutová pracovala na úvazek 0,55 s žákem D.Janákem. 
Provozními zaměstnanci naší příspěvkové organizace byli: školník (opravy, údržba, úklid, 
dohled nad žáky), uklízečka na 5 h, 2 kuchařky s úvazky 0,9 + 0,125 jako uklízečky v jídelně 
a kuchyni. V zimním období ještě topič v základní škole na poloviční úvazek. 
 
Aprobovanost – na 1.stupni ve 3 třídách 100%. V 5.ročníku byla výuka zajišťována učiteli 
2.st. Tito učitelé v 5.- 9.ročníku odučili celkem 138 hodin, z toho bylo 88 h aprobovaných, tj. 
63,8%.  Na hlavní předměty Čj,Aj,NJ,M,F,Z,D,Př,Ov,Tv máme aprobované učitele.  Nemáme 
však aprobované  síly na  Ch, Hv,Vv,Vz, Pč, informatiku. Jako malá škola máme aprobační 
složení velmi dobré, i když v číslech to tak nevypadá.  
 
DVPP: Další vzdělávání pedagogických pracovníků se dělí: 

a) na dobrovolné – to slouží ke zvýšení kvalifikace (to bude řešit nový kariérní řád, bude-
li někdy schválen), všichni naši učitelé však mají požadovanou kvalifikaci. 
Požadované vzdělání měly i obě asistentky pedagoga. 

       b)  na povinné – to by měli učitelé absolvovat k obnovení, upevnění a doplnění    
            kvalifikace a to bylo realizováno:              
    l) účastí na akcích organizovaných PC, NIDV, apod.  
   2) společnými akcemi ve škole – např. porady, školení, prezentace výukových programů,…  
   3) samostudiem (časopisy, odborná literatura …) 
V uplynulém školním  roce bylo DVPP zaměřeno opět na čtenářskou a finanční gramotnost,                             
semináře  k jednotlivým aprobačním předmětům a inkluzi. 
/7 pedag.prac. navštívilo celkem 14 polodenních akcí, převážně v Plzni (KCVJŠ).  
Paní  A. Tyrpeklová jezdila opět týdně na konverzaci s rodilým mluvčím do Plzně, 
absolvovala celoroční nástavbu v Aj. Paní Kohoutová dokončovala studium pro AP v Praze. 
Pět učitelů nenavštívilo žádnou akci /buď se nepřihlásili, nebo byla akce zrušena pro malý 
počet zájemců/ ! Řešeno pohovorem. 
 
Patologické jevy: 
S těmito jevy se v pedagogické praxi i v běžném životě setkáváme a snažíme se je již 
v zárodku řešit ve spolupráci s rodiči a odborem sociálních věcí. V minulém roce byli 
odborem sociálních věcí sledováni žáci Šembera, Kolenatý, Andreas, D. a M. Janákovi. 
Řešili jsme několikrát projevy šikany. Reagovali jsme na zjištění a upozornění učitelů i na   
podněty rodičů.  Nevhodné chování žáků naší školy zaznamenáváme hlavně mimo školu 
/zastávky autobusů, jízda autobusem, volné hodiny/, to však škola řešit nemůže a nesmí. Je to 
však chyba!!  Pohovory se žáky, přednášky, besedy – nic neřeší. 
 
Škola nabídla:   
Volitelné předměty – Informatika (8,9), seminář o zdraví (8.), technické činnosti (7.). Tyto 
předměty jsou součástí ŠVP a podporují i současné požadavky na polytechnické vzdělávání, 
finanční gramotnost a zdravý životní styl.  
 
Nepovinné předměty:  Máme zavedenu výuku anglického jazyka v 1. i ve 2.ročníku. /Pozn.: 
Od 3.ročníku se žáci učí Aj povinně jako prvnímu cizímu jazyku, od 8.ročníku je druhým 
cizím jazykem Nj/. 
 
Přijímací řízení: 
Vycházející žáci si mohli podat opět 2 přihlášky. 
Z 9.ročníku vycházelo 8 žáků: 6 zvolilo střední školy s maturitními obory a všichni přijati  
                                                 2 žáci přijati na učební obory  



Školu opustil i žák z 8.ročníku /po splnění povinné školní docházky/ a přijat na učební obor 
řezník. Dále ze školy odešli 2 žáci na víceletá gymnázia /8mi-leté Blovice a 6ti-leté Klatovy/. 
V letošním roce museli všichni zájemci o studium na SŠ vykonat opět po létech povinné 
jednotné přijímací zkoušky. Je to první krok ke zkvalitnění našeho školství. Druhým krokem 
musí být snížení počtu středních škol.                                                                                                       
Kladně hodnotím zájem našich žáků o přípravu na přijímací zkoušky i  zodpovědný přístup 
učitelů k přípravě žáků. /Je-li zájem, práce baví a má smysl/.  
 
U zápisu bylo 16 žáků, v jednom případě  byl povolen odklad školní docházky. Jeden žák  
byl přijat po odkladu. 
 
Mimoškolní aktivity : Žáci zapojeni do práce v zájmových kroužcích – pěveckém(25), 
sportovním(32), dyslektickém. Zapojeni jsou  převážně žáci 1.stupně. Konzultací 
k přijímacím pohovorům využívali žáci 9.ročníku v tomto roce ve větší míře, příprava na 
soutěže byla řešena individuálně. Zájem o organizovanou činnost a práci s počítači také nebyl. 
Kromě zájmové činnosti ve škole jsou žáci zapojeni do mimoškolních aktivit, které organizuje 
SOKOL(minižáci a ml. žáci fotbal), SDH – mladí hasiči, JUNÁK. Dále někteří žáci školy 
využili nabídky DDM v Horažďovicích a zapojili se do práce v zájmových kroužcích. 
 
Ve školní družině zapsáno 30 žáků,což je max. kapacita, odpolední dobu do 15,00 využívalo 
průměrně 18-23 z nich, ostatní chodili  jen  „přes oběd“ do 12,45. 
Vybírali jsme  60,- respektive 30,-Kč/měsíc – příspěvek za zpoplatněnou mimoškolní službu. 
 
Kultura, p řednášky, besedy: 
Učitelé s žáky během roku navštívili divadelní představení v KD Pačejov /2x/, 
Horažďovicích, Plzni (divadlo Alfa – 3x) i v Praze (Ať žijí duchové, Kapka medu pro 
Verunku). Pro rodiče připravili vánoční Jarmark. 
Navštívili jsme pořad Planeta Země v HD, naopak nás návštěvou poctili Mikuláš a čerti, 
učitelé s žáky připravili vánoční besídky . 
Proběhl vánoční koncert v pačejovském KD /připravil p. Cihlář/ - výtěžek ze vstupného 
věnovali účinkující opět na charitativní účely. Na sále v Olšanech vystoupili ml.žáci pod 
vedením pí uč. Hlůžkové. V říjnu tento sbor vystoupil u pomníku padlých, v lednu v kostele, 
v dubnu v KD na Velkém Boru (po ukončení štafetového běhu). Proběhla přednáška o šikaně 
/p.Velkoborský/, žáci navštívili výstavu  „Karel IV. – 700let od narození“ v Praze. (p.Cihlář, 
pí Zajícová). Závěr školního roku patřil školním výletům. Žáci 8. a 9.ročníku strávili 2 dny 
v Radešově, 7.roč. 2 dny v Radomyšli, 5. a 6.r. navštívil České Budějovice – Hopsárium, 
stejně jako žáci 2.třídy.    
                                                                                                                                                                           
 
Naukové  soutěže: Snažíme se zapojovat žáky do naukových soutěží. Letošní výsledky:      
Olympiáda Čj: L. Bendová(7.místo), D.Šíma(20.m.) v okresním kole z 36 zúčastněných. 
Olympiáda Aj: N.Marešová (7.m.), G.Bělochová (13.m.)  
BiO: Jana Halíková (4.místo)                                          
MO: G.Bělochová (2.místo)      
Recitace: Dan Kurbel po 2.místě v okresním kole postoupil do kola krajského.                                         
Tradičně hojně jsou obsazena školní kola matematických soutěží – Klokan a Pythagoriáda.  
Veškeré výsledky jsou zveřejňovány na stránkách školy (www.zspacejov.cz). 
Opět byli oceněni i někteří žáci v soutěži Zdravé zuby. 
 



Škola každoročně zadává testy  SCIO, aby ověřila standardním způsobem vědomosti, znalosti 
a dovednosti  žáků a porovnala úroveň vzdělání na škole  s výsledky v republikovém měřítku 
a zároveň sleduje vývoj žáka (zlepšení, stagnace, zhoršení). Testy byly zadány v 5.,8. a 
opakovaně v 9.ročníku /český jazyk, matematika, všeobecné předpoklady/. S výsledky jsou 
seznámeni všichni učitelé, žáci i jejich rodiče. V celkovém umístění škol figuruje naše škola 
mírně nad republikovým průměrem. Výsledky jsou však ovlivňovány složením tříd /od 
výborných žáků až po hodně slabé/. Není výjimkou, že někteří jednotlivci uspějí i na 98%. 
Portál Proskoly.cz udělil škole certifikát Aktivní škola na období od  07/2016 do 07/2017. 
 
„Ovoce do škol“ Po celý rok, pravidelně ve středu, bylo zaváženo fi BOVYS pro žáky 1.st. 
ovoce dotované státem i EU /jablko,pomeranč,kiwi, ředkvička, hruška, Hello, mandarinka, 
kubík apod./. Objednávali a prodávali jsme  i mléčné výrobky od fi LAKTEA,  dotované 
státem. Zájem byl různý, ne všichni žáci a v plném rozsahu využívali možnosti nákupu 
zlevněných produktů. Obě akce ochotně zajišťovala  pí uč. Tyrpeklová.   
     
Škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní (třídíme odpad, sbíráme 
drobné elektrospotřebiče, monočlánky, hliník, vychováváme žáky v praxi k péči o životní 
prostředí). Ke Dni Země jsme již osmým  rokem ve spolupráci s obecními úřady provedli 
úklid obcí (převážně sběr plastového odpadu). 
  
Sportovní úspěchy v roce byly omezeny. Jsme limitováni počtem žáků, na obsazení Poháru 
rozhlasu či atletického čtyřboje prostě nemáme a vyrovnané družstvo dané věkové kategorie 
těžko postavíme. Obsadili jsme jen atletický trojboj mladších žáků.V jednotlivcích zde uspěla 
K.Buchová – obsadila 3.místo. 
Žáci 4. a 5. ročníku  absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Horažďovicích. Dopravní 
výchova dostává stále více prostoru, je kladen větší důraz na znalosti z této problematiky.  
Ml.žáci na Donalds Cupu letos obsadili 2.místo (je znát práce v Sokole). Lyžařský výcvik se 
v letošním roce nekonal, stejně jako výuka plavání – plavecký výcvik. 
Škola se opět zapojila do Olympijského víceboje. Fyzická zdatnost a sportování našich dětí 
nám není lhostejné. Paní učitelka Hlůžková  dvakrát ročně shromáždila a odeslala výsledky 
žáků ve všech disciplínách. Žáci školy obdrželi na konci roku sportovní vysvědčení. 
Vlastníme „Stříbrný certifikát“ za aktivní účast v projektu na rok 2016/17 (zapojeno 75 – 
99,9% žáků).Kladně hodnotíme zapojení některých pedagogů a žáků v dubnovém štafetovém 
běhu na protest proti stavbě jaderného úložiště i zvládnutí sportovně branného dne v závěru 
školního roku. 
  
Obec Pačejov pořádala celou řadu akcí, kde se žáci školy mohli aktivně zapojit nebo alespoň 
pasivně přihlížet. Např.: Lampiónový průvod, pietní akt, mikulášská nadílka, rozsvěcování 
vánočních stromků, zpívání pod vánočními stromky, dětský maškarní, tvořivá dílna, štafetový 
běh, oslavy osvobození, den dětí, … Školní bufet nemáme, nemusíme řešit prodej nezdravých 
a pro mládež nevhodných potravin a nápojů. 
Škola zajišťovala v rámci doplňkové činnosti vaření pro cizí strávníky (celkem ve školním 
roce pro ně uvařeno 2137 obědů) a také prodej sešitů a školních potřeb pro žáky školy.  
Rekonstrukce: 
Ještě před začátkem školního roku /během prázdnin/ proběhla díky záměru obce a dotačnímu 
příspěvku další velká akce – výměna oken u staré školní budovy, odvětrání soklu, dodatečně i 
oprava malé střechy a celkový vnější nátěr žlutou barvou. Nyní jsou prostory školních budov 
dominantou obce. 
Po výměně dveří a instalaci zvonku  a kamery je škola přes den uzamčena a přístup je možný 
jen přes videotelefon. 



 
Během letošních prázdnin se  uvnitř školy prováděla běžná  údržba, malířská firma opraví 
sokly před tělocvičnou, v šatnách, ve školní jídelně, vymaluje tělocvičnu. I okolí školy se 
změnilo, obec nechala udělat nové parkoviště se zámkovou dlažbou. 
 
Výsledky hospodaření za rok 2016: 
Škola je financována ze dvou zdrojů: 

A- z krajského úřadu (respektive ministerstva školství, ze státu)……platy, odvody, ONIV 
( pomůcky, učebnice, DVPP, jízdné, nemocenská, pojištění, stravné,..) 

B- od zřizovatele (obec Pačejov) …na provoz školy + chybějící mzdové prostředky 
Výsledky hospodaření byly předány zřizovateli na počátku kalendářního roku. Nyní jen 
stručně: 
ad A) Škole byly od „Kraje“  poskytnuty finanční prostředky ve výši 6.485.524,- Kč. 
Veškeré  prostředky byly použity na platy, odvody, ONIV. Nic se nevracelo a ještě chybělo. 
               
ad B)  Prostředky provozní: 
Příjmy : Provozní dotace od OBCE            1.200 000,-       
              Tržby (za obědy)                              571 558,94 
              Ostatní výnosy                                     2 780,-   
              Čerpání fondů                                  178 886,99 
           ----------------------------------------------------------------------                                                                           
              CELKEM:                                     1.953 205,93 
  
 Výdaje: spotřeba materiálu                           706 183,73          
               energie  el.                                        358 858,-     
               opravy, údržba,..                              169 224,80 
               služby                                               322 755,23 
               mzdové náklady                               365 900,17 
               DHIM                                                 25 696,- 
               Ostatní                                                  4 588,- 
             --------------------------------------------------------------------- 
               CELKEM                                       1.953 205,93         
                                                         
 
Doplňková činnost byla zisková částkou 9.710,67 Kč. Zisk byl z vaření pro cizí strávníky. 
Celý obnos  převeden do rezervního fondu.                                             
 
Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.12. 2004, § 7. 
 
V Pačejově 24.7.2017                                                                       Josef Hromádka, řed.školy 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva projednána školskou radou 17.10.2017 


